
Resumo  

Assiste-se, actualmente, a um interesse crescente por redes capazes de suportar serviços com 

elevados requisitos de largura de banda. Neste contexto, emergem duas tecnologias: DQDB e ATM. 

Enquanto que a tecnologia DQDB é usada principalmente em redes abrangendo áreas 

metropolitanas, a tecnologia ATM foi escolhida pelo ITU-T como a solução a adoptar na futura RDIS-

BL que permitirá conectividade local e internacional. As redes baseadas em ATM estão numa fase de 

desenvolvimento acentuado, mas ainda não atingiram maturidade suficiente para poderem fornecer 

serviços públicos. Por seu lado, a tecnologia DQDB já está disponível, existindo actualmente um 

grande número de redes instaladas baseadas nessa tecnologia.  

O SMDS foi desenvolvido com o objectivo principal de fornecer um serviço público de banda larga, 

capaz de dar resposta às necessidades actuais dos utilizadores. Para isso, especifica o uso de 

tecnologia existente, DQDB, para as implementações a curto prazo e permite uma fácil evolução para 

as futuras redes de banda larga baseadas em ATM.  

Os computadores pessoais são cada vez mais vulgares quer como estações individuais de trabalho 

quer em redes locais. São usados vulgarmente como terminais para acesso às mais variadas formas 

de informação, incluindo informação multimédia.  

Neste contexto, é feita, nesta tese, uma abordagem às redes de banda larga baseadas em ATM e 

uma apresentação do SMDS usando tecnologia DQDB, descrevendo-se cenários para o seu suporte 

por redes ATM. É apresentado o desenvolvimento de um módulo para interface de um computador 

pessoal ao serviço SMDS, sendo descritas as características do hardware e do software 

implementados, de forma a permitir uma visão global do sistema. É ainda descrito um ambiente no 

qual o módulo é utilizado como forma de acesso remoto a um serviço multimédia.  

Abstract  

There is today a growing interest in networks capable of supporting services with high bandwith 

requirements. In this context, two technologies emerge: DQDB and ATM. Whereas the DQDB 

technology is mainly used in networks within metropolitan areas, the ATM technology has been 

recommended by the lTU-T as the target solution for the broadband integrated services digital 

network, that will allow local and international connectivity. The ATM based networks undergo a period 

of pronounced development but have not yet reached enough maturity to provide public services. On 

the other hand, the DQDB technology is already available and is being used in a large number of 

installed networks.  



SMDS was developed with the main goal of providing a broadband public service to fulfil the present 

needs of the users. For this purpose, it specifies the use of one existing technologie, DQDB, for the 

short term implementations and enables an easy evolution towards the future ATM based networks.  

Personal computers are increasingly common either as individual workstations or in local networks. 

They are commonly used as terminal equipment to access a large variety of information, including 

multimedia information.  

In this context, an approach to the ATM networks and a presentation of SMDS based on DQDB 

technology are carried out in this thesis. Some approaches to its support by ATM networks are also 

described. The development of an interface module between a personal computer and an SMDS 

service is presented: the characteristics of the implemented hardware and software are also given in 

order to enable a global understanding of the system. An environment in which the module is used as 

means of remote access to a multimedia service is also described.  


